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PETIANO: O AGENTE 

TRANSFORMADOR QUE A 

SOCIDADE MERECE E PRECISA 

Abismo. Essa é talvez a palavra que melhor 

define a atual situação da sociedade brasileira. A 

desigualdade cresce a cada dia entre as classes, 

principalmente no que se refere a situações que 

exigem algum entendimento técnico em qualquer 

esfera da vida de uma pessoa. Tal fato acaba 

contribuindo para uma alta demanda de serviços 

de ordem técnica. Dessa forma, a universidade 

pode se encaixar como uma peça de um quebra-

cabeça para resolução conjunta desse tipo de 

problema. A partir disso, surge então o conceito de 

extensão que infelizmente é pouco desenvolvido e 

difundido até mesmo dentro do ambiente 

acadêmico.  

Infelizmente a falta de fomento por parte 

do governo, bem como a carência de incentivo da 

universidade, não contribuem para que o tripé 

ensino, pesquisa e extensão sejam realmente 

indissociáveis, o que contribui para que muitos 

alunos desconheçam o assunto. Além disso, visões 

antiquadas e distorcidas em relação a alguns tipos 

de ações de extensão, que as percebem como 

assistencialismo, ativismo, paternalismo, ou 

doutrinação, são os grandes desafios que as 

Universidades têm a superar em relação à 

Extensão Universitária. Outra visão deturpada está 

relacionada ao preconceito de que apenas cursos 

da área de Humanas têm capacidade e dever de 

executar atividades extensionistas. 

Nos últimos anos a quantidade de alunos 

ingressantes no ensino superior cresceu sem 

sombra de dúvidas. Entretanto, esse crescimento 

não se reflete em atividades que podem ser 

inseridas nas comunidades locais em benefício da 

qualidade de vida e voltadas, principalmente, para 

pessoas carentes. Não obstante, essa 

oportunidade se encontra em um patamar de jugo 

desigual, pois nem todos os jovens possuem 

exatamente as mesmas oportunidades de fazer um 

curso de graduação.  

Contudo, as universidades públicas são 

mantidas com a contribuição de cada brasileiro. 

Dessa maneira, elas têm o papel fundamental de 

retribuir para a sociedade todo esse investimento 

financeiro aplicado em um capital cultural no meio 

acadêmico, por meio de ações que envolvam a 

extensão. E os PETianos na posição de alunos e 

agentes multiplicadores do conhecimento, têm 

dever e total capacidade para fortalecer e 

disseminar a extensão universitária. E aí, o que 

você tem feito para mudar esse cenário??? 
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TEXTO COMPLEMENTAR: 

 Extensão Universitária é definida como 

“processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre Universidade e Sociedade.” (...) A Extensão é 

uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à 

comunidade acadêmica, que encontrará, na 

sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis 

de um conhecimento acadêmico. No retorno à 

Universidade, docentes e discentes trarão um 

aprendizado que, submetido à reflexão teórica, 

será acrescido àquele conhecimento. (BRASIL, 

200/01, p. 5) 

 Quanto às ações de extensão, elas podem 

ser classificadas como: 

 PROGRAMAS: conjunto articulado de 

projetos integrados (ações, eventos, etc.), 

geralmente de médio-logo prazo, 

envolvendo ensino e pesquisa. 

 PROJETOS: vinculados ou não a um 

programa. Devem ter objetivo específico e 

prazo determinado, além do caráter 

“educativo, social, cultural, científico, 

tecnológico”. 

 CURSOS: são caracterizados pela ação 

pedagógica (teórica e/ou prática), o que 

pressupõe planejamento e organização 

sistemática e critérios de avaliação 

definidos, além de carga horária mínima de 

8 horas (presencial ou a distância). 

 EVENTOS: Congressos, Seminários, Ciclos 

de Debates, Exposições, Espetáculos, 

Eventos Esportivos, Festivais, entre outros. 

Prestação de Serviço: É a “realização de 

trabalho oferecido pela Instituição de Educação 

Superior [...]” São exemplos: Atendimentos 

jurídicos e judiciais, Atendimentos 

Psicopedagógicos, Consultas Ambulatoriais, 

Exames Laboratoriais, etc. permite a incorporação 

de novos saberes e ampliação da capacidade de 

reflexão sobre os conhecimentos teóricos e as 

experiências adquiridas, desconstruindo a ideia 

errônea de que o saber só é produzido dentro do 

ambiente acadêmico.  

 

Fonte: BRASIL. Extensão Universitária. Disponível 

em: http://www.infoescola.com/educacao/extensao-

universitaria/ Acesso em: 24 de novembro de 2017. 
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